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VALORES ÉTICOS E SOCIEDADE 

Muitos valores éticos fazem parte das religiões, como o respeito e o amor ao próximo. Na 

Bíblia, Jesus ensinou o maior valor do cristão: amar ao próximo como a si mesmo. Para colocar isso em 

prática, é preciso seguir outros valores e princípios, entre eles a solidariedade, o respeito, a empatia e a 

honestidade. 

Os valores éticos não surgem do pertencimento a uma religião, mas da necessidade de se 

sentir como pessoa humana autêntica, dotada de dignidade inata, capaz de perceber o outro e de 

compreender sua relação com ele. 

As narrativas religiosas podem nos ajudar a compreender os valores representados nas 

suas crenças. Leia a história a seguir e conheça um pouco mais sobre os princípios e valores budistas. 

Em seguida, leia as bem-aventuranças ensinadas por Cristo no Evangelho de Mateus. 

TEXTO  

 

As bem-aventuranças 

Felizes os pobres no espírito, porque deles é o Reino dos Céus.  

Felizes os mansos, porque herdarão a terra. 

Felizes os aflitos, porque serão consolados. 

Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados.  

Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.  

Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. 

Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus.  

Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino dos Céus.  

Felizes sois, quando vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por 

causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi 

assim que perseguiram os profetas, que vieram antes de vós. 

                                                                          MATEUS. In: BÍBLIA de Jerusalém. São Paulo: Paulus, 2002. Cap. 5, vers. 3-12. 

 



 

1. De acordo com o texto, responda às questões. 

 

a) Qual é o ensinamento da história que você acabou de ler? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

b) Quais valores você identificou nessa história? Qual é a importância desses valores para nossa 
vida? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

c) As bem-aventuranças são exemplos de princípios pregados por Cristo e valorizados por diversas 

religiões. A seguir, utilize os números para fazer a correspondência entre os versículos bíblicos e 

os valores apresentados. 

(  1 ) Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. 

(  2 ) Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. 

( 3  ) Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino dos Céus. 

( 4  ) Felizes os mansos, porque herdarão a terra. 

(     ) Defesa da justiça 

(     ) Sinceridade e bondade 

(     ) Calma e mansidão 

(     ) Perdão 

 

d) Dos valores apresentados no texto quais você pratica no seu dia a dia? Explique. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Atividade: Reúna-se a dois ou três colegas para conversar sobre atitudes que preservam a vida e outras 

que podem destruí-la. Em seguida, procurem em jornais e revistas imagens que representem essas 

reflexões e selecionem uma para colar em cada quadro. Ao final da atividade, compartilhem com a turma 

as reflexões de vocês e as imagens que selecionaram. 
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ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE VIDA 

Pensar no futuro por meio de um projeto de vida nos permite refletir só o que gostaríamos de 

fazer em determinados momentos da vida e elaborar estratégias para alcançar esses objetivos. Para traçar 

a trajetória desse processo, precisamos ter consciência de quem somos de fato, isto é, do que gostamos 

ou não gostamos, quais são os nossos pontos fortes e fracos, que valores norteiam as nossas atitudes e o 

que desejamos ou esperamos da vida. 

 

Trata-se de um exercício de autoconhecimento, que aumenta nossa compreensão sobre quem 

somos e desenvolve em nós a capacidade de traçar metas para alcançarmos nossos objetivos de vida a 

curto, médio ou até mesmo em longo prazo. 

 

Desenvolver um projeto de vida é aprender a transformar sonhos em objetivos, metas e prazos, 

para que, de fato, eles se tornem realidade. É possível desenvolver projetos de vida em várias dimensões: 

pessoal, familiar, profissional, por exemplo. 

Decifrando documentos 

Dar uma volta ao mundo de barco tem a mesma lógica de um projeto empresarial. Exige foco, 

espírito de equipe e disciplina, compara a velejadora Heloísa Schurmann.Dar uma volta ao mundo de 

barco tem a mesma lógica de um projeto empresarial. Exige foco, espírito de equipe e disciplina, compara 

a velejadora Heloísa Schurmann. Com a diferença de que, em alto-mar, uma das consequências de um 

plano malfeito é literalmente afundar. Mas seja qual for o projeto, ele não funciona sem uma boa 

tripulação. Para conquistar as pessoas, compartilhe não só o sonho, mas também o que pode dar errado, 

ensina Heloísa. 

Fale o que vai acontecer de bom e de não tão bom. Vamos enfrentar tempestades, piratas, mas 

(que, apesar de tudo) é isso o que você quer. E as pessoas vieram na nossa expedição porque acreditaram 

naquilo que a gente fala. Porque viram que a gente tem entusiasmo, brilho nos olhos”, conta a 

navegadora. [...] Heloísa é a matriarca da Família Schurmann – formada por ela, o marido Vilfredo e os 

filhos Pierre, David, Wilhelm e Katherine (já falecida). Em 35 anos, os Schurmann deram três voltas ao 

mundo de veleiro, sendo os primeiros brasileiros a realizar a façanha. Outra viagem intercontinental está 

prevista para breve, adianta Heloísa.  



Em uma viagem marítima, a convivência é intensa. Como, então, trazer as pessoas para bordo 

durante anos vivendo em um espaço pequeno? Compartilhando sonhos, responde Heloísa. “Então (para 

ter) uma equipe motivada, seja num barco ou seja no escritório, é muito importante que eles saibam quais 

são os seus objetivos, aonde você quer chegar. Isso é o que motiva as pessoas”, detalha. 

Outro fator importante é que cada membro cumpra rigorosamente suas funções, acrescenta a 

velejadora. [...] 

Além da disciplina, motivação também é importante. “As pessoas duvidavam quando dizíamos que 

chegaríamos em dia e hora tal. E nós chegávamos. Administrávamos o tempo e vínhamos com aquela 

vontade de chegar. Digo que a saudade é o maior combustível a bordo”, conta. 

Para conquistar uma vida de sonho, a velejadora aprendeu a usar o tempo a seu favor. “Minha 

vida sempre foi uma vida de sonhos. Meu pensamento é: tenha tempo para viver o sonho (idealizar), mas 

tire o tempo para realizá-lo. Não importa qual seja, é muito importante que vocês tirem esse tempo”. 
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1. Agora, responda às perguntas a seguir. 

 

a) Qual é a relação que Heloísa Schurmann estabelece entre dar uma volta ao mundo de barco e 

administrar uma empresa? 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

b) Identifique no texto quatro elementos que, segundo Heloísa, são essenciais para uma equipe 

transformar um sonho em realidade. Registre-os aqui. 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

c) Leia novamente esta afirmação de Heloísa: “Minha vida sempre foi uma vida de sonhos. Meu 

pensamento é: tenha tempo para viver o sonho (idealizar), mas tire o tempo para realizá-lo”. Explique a 

relação entre sonho e projeto. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

d) Agora, é a sua vez de pensar em qual sonho gostaria de realizar. Descreva-o. 

__________________________________________________________________________________ 
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RODA DA VIDA 

Veja a roda a seguir e avalie de 1 a 10 como você tem se desenvolvido nas diferentes áreas da 

sua vida, preenchendo uma nota em cada segmento da roda. 
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Depois de preencher a roda da vida, responda às questões a seguir no caderno: 

1. Para qual área você tem dado mais atenção? Avalie por quê. 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Para qual área você tem dado menos atenção? Avalie por quê. 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. De que maneira você pode se dedicar às áreas que têm recebido menos atenção? 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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PRINCÍPIOS DE VALORIZAÇÃO DA VIDA NAS RELIGIÕES 
 

Em um de seus primeiros livros, a Bíblia apresenta os dez mandamentos que Deus enviou a Moisés 

para conduzir o povo à salvação. Esses mandamentos são válidos para os cristãos e para os judeus. O 

quinto mandamento diz: "Não matarás". Há várias passagens bíblicas que retomam e reforçam a 

importância de preservar a vida em qualquer circunstância. 

No Novo Testamento, Jesus ensinou o maior mandamento ao seu povo: amar ao próximo como a 

si mesmo. Esse mandamento resume e concilia todos os outros ensinamentos. Assim como preservamos 

e zelamos pela nossa vida, precisamos fazê-lo pela dos outros. 

Outras religiões também ensinam sobre a importância da valorização da vida. No Espiritismo, para 

que o espírito evolua e reencarne em planos superiores, é preciso praticar o bem, o que inclui proteger e 

garantir a dignidade e a vida de todas as pessoas. 

A preservação da vida era um dos preceitos fundamentais por Mahatma Gandhi, líder hindu. 

Apesar do seu firme posicionamento político e da sua luta pela independência da Índia, sempre buscou 

caminhos pacíficos para ser ouvido pelas autoridades, como a greve de fome. Gandhi foi o maior defensor 

da satyagraha, um princípio de resistência pacífica, e da ahimsa, a não violência de maneira abrangente. 

O Budismo também defende todas as formas de vida, por isso sua preservação é um dos maiores 

objetivos dos seguidores de Buda. Para isso, a prática da meditação procura trazer equilíbrio pessoal para 

conviver com o outro e balancear as relações interpessoais. 
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Observe a lista a seguir, que 

apresenta atitudes defendidas por 

diferentes religiões. Explique como 

essas atitudes contribuem para a 

valorização da vida. 
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AMEAÇAS À VALORIZAÇÃO DA VIDA 

Algumas das principais ameaças à valorização da vida são as diversas formas de violência. 

No mundo todos, há grupos mais vulneráveis, como as mulheres, os idosos e outras minorias. A 

violência contra a mulher é um problema que ocorre em diversos lugares do mundo, há muito tempo, 

mas tem se tornado mais visível nas últimas décadas em razão das exigências da sociedade em relação 

à sua prevenção e punição. 
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PESQUISA 

Muitos movimentos sociais e religiosos buscam caminhos para valorizar a vida e salvar 

pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, como dependentes químicos ou moradores de rua. 

Essas iniciativas podem mudar em definitivo o curso da vida de muitas pessoas e famílias, deixando de 

colocar o colocar o lucro e outras questões à frente dos direitos à dignidade humana. 

Pesquise instituições que existem no país onde você vive que atuam para transformar a 

vida das pessoas e trazer mais dignidade à população. Registre as ações realizadas, informações sobre 

a população atendida, se há vínculo com alguma instituição religiosa, há quanto tempo funciona, etc. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Atividades: Assinale as alternativas corretas de acordo com o texto. 
(        ) A violência contra a mulher é considerada um problema de âmbito privado e familiar. 
(     ) Apesar do grande número de casos de violência contra a mulher, a legislação brasileira tem tido 
avanços significativos em seu combate. 
(      ) É considerada violência contra a mulher apenas agressões que causem danos físicos às vítimas. 
(      ) O combate à violência contra a mulher deve ser responsabilidade de toda a sociedade. 
(   ) A Lei Maria da Penha é considerada pela ONU uma das três mais avançadas no mundo no 
enfrentamento à violência contra a mulher. 
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Atividade: Reúna-se a dois ou três colegas para conversar sobre atitudes que preservam a vida e outras 
que podem destruí-la. Em seguida, procurem em jornais e revistas imagens que representem essas 
reflexões e selecionem uma para colar em cada quadro. Ao final da atividade, compartilhem com a turma 
as reflexões de vocês e as imagens que selecionaram. 
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Atividade: Você acredita que todas as pessoas que vivem na cidade onde você mora têm acesso aos 

direitos assegurados pelo artigo 25.° da Declaração dos Direitos Humanos? Escolha um dos direitos 

previstos e escreva como a sociedade poderia se organizar para efetivá-lo. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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1) O respeito à vida é um 
princípio presente na maioria 
das religiões. Explique a 
importância desse princípio 
para os hindus e para os 
budistas. 
2) Como, no cotidiano, 
podemos melhorar nossa 
relação com o meio ambiente? 
Enumere ações que você e sua 
família fazem ou podem fazer 

para isso. 
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Leia os documentos a seguir para responder às questões propostas. 
 
Documento 1 

 

 

TRABALHADORES são achados comendo e dormindo junto com porcos no Piauí. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2015/07/trabalhadores-sao-achados-comendo-e-dormindo-juntoporcos- 
no-piaui.html>. Acesso em: 9 set. 2019. ©TV Clube/G1 
 

Sobre a notícia, faça o que se pede. 
a) Quais direitos humanos estão sendo desrespeitados? 
 
 
 
 
 
Documento 2 
 
2. Sobre o infográfico, responda: 
a) Quais são as informações apresentadas no 
infográfico? 
b) Quais direitos humanos estão sendo 
desrespeitados? 
 
 

 

 

RAÚJO, Maria Bethânia. MOREIRA, Luana Zooloto 

Mattos. SILVEIRA,  Valeska Freman Bezerra de Feitas. 

Passado, presente e fé – ensino religioso. Vol 9. 

Curitiba: Piá, 2019. 
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De acordo com a notícia, faça o que se pede. 
 

a) Quais direitos humanos estão sendo desrespeitados? 
 

b) O que é o CIAPPI? Qual é a importância da sua atuação na questão apresentada? 
 

c) De que maneira a realidades apresentada nesse documento está relacionada ao tema do 
respeito à vida e à dignidade humana? 
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Atividade: 
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